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ء يف املسجد : فصل    ..................................... وحيرم وال يصح بيع وال رشا

ُ  -فيقــــول الشــــيخ  َّ ـــُه ا ـ ــنف ، "فصــــٌل " :–َرِمحَ ــر املصــ ــل ذكــ ُ  -يف هــــذا الفصــ َّ ــــُه ا  –َرِمحَ

ع البيوع التي جاء النهي عنها وا وغالًبا ما تكـون هـذه البيـوع التـي ُهنـي عنهـا هنـا إنـام ، بعض أ

ال لذات البيع وإنام ألمٍر منفصًال ، أو ألجل معنى منفصًال عن البيع، عنها سًدا للذريعة ُهني

  .عنه

ء يف املسـجد": فأول أمٍر أشار له املصنف هو قوله  وقـد، "وحيرم وال يصح بيع وال رشا

ه هنى عن وجدان الضال«: ثبت عن النبي  ـه ال جيـوز وال ، »ة يف املسجدأ فمن باب أوىل أ

ــح  ــل العلــــم ، التبــــايع يف املســــجديصــ ــذلك يقــــول أهــ ُ  -ولــ َّ ــع يف املســــجد  :–َرِمحَُهــــم ا إن البيــ

م ء، حرا   .فإن املسجد مل ُيبنى ليكون حمًال للبيع وال للرشا

ء يف املســـجد فـــإن العقـــد يكـــون بـــاطًال  وال ، وبنـــاًءا عـــىل ذلـــك فإنـــه إذا َحـــرم البيـــع والرشـــا

ٍر من آثار العقد وهـذا ، يلـزم إنشـاء عقـٍد أخـر بعـد اخلـروج مـن املسـجدبـل ، يرتتب عليه أي أ

بــل النهــي يشــمل بيــع الكثــري وكــذلك ، النهــي عنــد فقهائنــا عــاٌم ال يســتثنى منــه قليــٌل وال كثــري

امن، يشمل بيع القليل   .ولو كان شيئًا يسًريا بأقل ما يتعامل به الناس من األ

ــه متعلــق بمحــل التعاقــد وهــو  وإنــام ُحــرم ذلــك يف املســجد ملعنــى منفصــل عــن البيــع؛ أل

ــه تعظــــيًام لبيـــوت اهللا ، املســـجد ــإن فيـ ــي يعتـــاد املســــلم عـــىل تــــوقري بيــــت اهللا  فــ وأال  ولكــ

ــأمٍر خيـــالف مـــا أمـــر اهللا  ــه بـ ــه مـــن رفـــع ذكـــره  ينشـــغل فيـ ، -ســـبحانه وتعـــاىل-مـــن العمـــل فيـ

  .فيه -جل وعىل-وذكره فيه 

ًء  وال يســتطيع اخلــروج مــن املســجد بعــض النــاس قــد يكــون يف املســجد يريــد بيًعــا أو رشا

ء يف املســجد، لكونــه معتكًفــا حتــى املعتكــف ال : نقــول، فهــل جيــوز لــه أن يتعاقــد بــالبيع والرشــا

جيــوز لــه أن يبيــع وال يرشــي يف املســجد وذكــر ذلــك فقهائنــا ومــنهم الشــيخ تقــي الــدين يف أخــر 

  ."العمدة"من رشح  "االعتكاف"كتاب

  

  



 

  

  

 

  ......................................... ندائها الذي عند املنربوال ممن تلزمه اجلمعة بعد 

فيجب عىل املعتكف ولو كان اعتكافـه واجًبـا أن خيـرج مـن املسـجد ويتعاقـد خارجـه ثـم 

فــإن كــان هــذا اخلـــروج للتعاقــد حلاجــة أي حلاجــة أكلـــه ورشبــه فإنــه ال يقطــع اعتكافـــه ، يرجــع

اعتكافــه الواجــب؛ ألن هــذا خيــالف حقيقــة العمــل وإن كــان لغــري حاجــة فإنــه يقطــع ، الواجــب

  .يف املسجد واخلروج إال أن يكون قد اشرتط

ة األخرية وهي قضـية ًء أم ال؟ يقـول: بقي عندنا املسأ ، ال: هـل السـوم يكـون بيًعـا ورشا

ولكنه مكروه السوم يف املسجد؛ ألن السوم ليس عقًدا يف ذاته وإنام هو مقدمة ، هو ليس منه

ــةفال، العقــــد هــ ــائٌز يف املســــجد لكــــن مــــع الكرا ــع ، ســــوم جــ ــن مــ ــل يف املســــجد جــــائٌز لكــ والتوكيــ

ءً  ه ليس هو العقد وليس هو بيًعا ورشا هة؛ أل   .وإنام هو توكيٌل به، الكرا

األذان ، اجلمعــة هلــا أذانــان، "وال ممــن تلزمــه اجلمعــة بعــد نــدائها الــذي عنــد املنــرب": قــال

والثــاين الــذي يكــون عنــد املنــرب الــذي تتبعــه اخلطبــة ، األول الــذي يكــون قبلهــا أي قبــل اخلطبــة

ــالِة ِمــْن {: والثــاين هــو الــذي ُقصــد بقــول اهللا ، مبــارشة ــِذيَن آَمنُــوا إَِذا ُنــوِدَي لِلصَّ ــا الَّ َ َيــا َأهيُّ

ِ َوَذُروا اْلَبْيَع َذلُِكْم َخْريٌ َلُكْم إِْن ُكنُتمْ  َّ   .]٩:اجلمعة[}َتْعَلُمونَ  َيْوِم اْجلُُمَعِة َفاْسَعْوا إَِىل ِذْكِر ا

ــه يكــون ألجــل تتبعــه  فــإذا نــودي للصــالة األذان الثــاين الــذي يكــون عنــد املنــرب بمعنــى أ

ــة ـــب، اخلطبــ ــة اخلطيـ ـــؤذن وهــــو يف املســــجد بخــــالف ، خطبــ ــد املنــــرب؛ ألن املــــؤذن يـ وُســــمي عنــ

رة أو عىل فإنه يف الزمان األول كانوا يؤذن هذا األذان خارج املسجد عىل املنا، األذان األول

  .وأما األذان الثاين فإنه يؤذنه عند املنرب فيكون يف داخل املسجد، أحد البيوت

وأن يــدع كــل شــيئًا مــن ، هـذا األذان إذا ُأذن فإنــه جيــب عــىل املســلم أن يسـعى إىل ذكــر اهللا

، فــإن عقــد مــن وجبــت عليــه صــالة اجلمعــة بــأن كــان مســتوطنًا، أمــور الــدنيا وأن ال ينشــغل هبــا

فـــإن عقـــد بعـــد ذلـــك عقـــًدا فـــإن العقـــد ، وكـــان حـــًرا غـــري معـــذوٍر بمـــرض ونحـــوه، ا وكـــان ذكـــرً 

  .}َوَذُروا اْلَبْيعَ {: لقول اهللا ، باطل

  

  



 

   
 

 

  ...................وال بيع العنب أو العصري ملتخذه مخرا  ، وكذا لو تضايق وقت املكتوبة

والنهــي يقتيضــ الفســاد فــدلنا ذلكــم عــىل ، والقاعــدة عنــد فقهائنــا أن األمــر هنــي عــن ضــده

ــل وحمـــرم فـــال جيـــوز  ــٌع باطـ أن البيـــع بعـــد األذان الـــذي يكـــون عنـــد املنـــرب وهـــو األذان الثـــاين بيـ

، وكـــل بيـــٍع يقـــع نبعـــد هـــذا املحـــل ممـــن وجبـــت عليـــه اجلمعـــة فإنـــه يكـــون بـــاطًال ، حينئـــذ التبـــايع

  .وهو ألجل املحافظة عىل صالة اجلمعة، هي عنه إنام هو ألجل غريهوالسبب يف الن

ــو تضـــايق وقـــت املكتوبـــة": قـــال بـــأن كـــان الرجـــل وجبـــت عليـــه صـــالة الظهـــر ، "وكـــذا لـ

بـأن تـؤدى الصـالة نقـول يف ، وضاق وقتهـا ومل يبقـى مـن وقتهـا إال بمقـدار تأديتهـا مـع رشطهـا

ومل يكــن املســلم قــد صــىل يف أول ، عرشـ دقــائق مــع رشطهــا وهـو الوضــوء يف نحــو مخــس دقـائق

شغل بالبيع مـع تركـه فال ين، الوقت فحينئذ ال يصح له أن ينشغل بمفضوٍل مع وجود فاضل

  .الصالة

ء وترتــب عليهــا تــرك الصــالة فحينئــذ يكــون بيعــه بــاطًال وال  فحيــنام انشــغل بــالبيع والرشــا

، إذا تضـايق الوقـت: إًذا ففـي الصـلوات اخلمـس إنـام يقولـون، يصح بيعه وهـذا كـالم الُفَقَهـاِء 

ــة وإنـــام تضـــايق حضـــ، فـــإن ترتـــب عـــىل العقـــد لـــيس تضـــايق وقـــت االختيـــار للصـــالة ور اجلامعـ

ـــه قـــد ، فإنـــه قـــد ُيقـــال وإن مل أره منصوًصـــا، بحيـــث أن املســـلم إذا تبـــايع فاتتـــه صـــالة اجلامعـــة أ

يقال عىل القول بوجوب صالة اجلامعة إذا مل تتكرر اجلامعة يف مكاٍن واحد قد ُيقال بوجـوب 

ف إليها وعدم صحة العقد فيها   .أي يف وقت اجلامعة، االنرصا

الــذي يعرصــ مــن العنــب ونحــوه مــن شــعري  "العصــري وأالعنــب  وال بيــع": يقــول الشــيخ

ه يكون مؤدًيا إىل استخدامها مخر "ملن يتخذها مخًرا "ونحوه  ، وهذا من باب سد الذرائع، أل

ة مهمة جيب أن ننتبه هلا وهو بيع األعيان املباحة ملن يستخدمها يف أمٍر ، فال جيوز وهذه مسأ

  .ُحمرم

عينًا مباحة فإن الذي يشرتهيا منه هو واحٌد من ثالثة صـور أو إن املسلم إذا باع : فنقول

  -:أربعة

ه سيستخدمها يف حال :الصورة األوىل   .فحينئذ جيوز بيعها وال شك، أن يستيقن أ



 

  

  

 

  ............................................... وال بيع البيض واجلوز ونحومها للقامر 

ــة الظــــنويف م، أن يســــتيقن :الصــــورة الثانيــــة ــتيقان غلبــ ــع يف ، عنــــى االســ ــتخدم املبيــ أن يســ

م ــة"وفقهائنـــا يتوســـعون يف بـــاب ، فحينئـــذ ال جيـــوز مـــن بـــاب ســـد الذريعـــة، حـــرا  "ســـد الذريعـ

  .وفاًقا لطريقة اإلمام مالك

فإنه حينئذ جيوز كـذلك البيـع وهـذا ، أن ال يعلم ما سُتستخدم فيه العني :الصورة الثالثة

  .يعلم احلالإذا مل ، بإمجاع أهل العلم

بعة د بالشـك هنـا لـيس مطلـق الـرتدد؛ ، أن يكون شاًكا يف استخدامها :الصورة الرا واملرا

  -:يطلقون الشك بمعنيني ألن الُفَقَهاءِ 

 .هو مطلق الرتدد فيدخل فيه الظن وغلبة الظن - ١

 .الشك بمعنى الرتدد الذي ال يكون فيه ُمرجح أحد احلالني عىل األخر - ٢

: فهنــا عنــدما يكــون شــاًكا فــال يوجــد مــرجح أو احــتامل ضــعيف فإنــه يف هــذه احلالــة نقــول

واألصــل يف ، وال يرتفــع اليقـني بالشــك، جيـوز بيــع العـني لــه؛ ألن األصـل ال ينقــل عنــه بالشـك

ــي يشـــــرتهيا يف مبـــــاح ـــان التـــ ــذه العـــــني ، املســـــلم أن يســـــتخدم األعيــ ــيقن املســـــلم أن هـــ لكـــــن إن تـــ

ٍم فــال م مـا ذكــره املصــنف أوًال ، ستسـتخدم يف حــرا أن ": قــال: فمـن صــور االســتخدام يف احلــرا

لـيس ملـن يرشـب اخلمـر وإنـام ملـن يصـنع اخلمـر ، "يبيع العنب أو العصري ملن يصنع منهام مخـًرا 

  .فحينئذ يصنع من ذات املعقود عليه اخلمر فيكون حمرًما

كـان األوائـل إذا ، "روال بيع البـيض واجلـوز ونحومهـا للقـام": ثم رضب مثاًال أخر فقال

وان خمتلفـــة ثـــم مـــن أخـــذ بيضـــة بصـــفة  أرادوا أن يتقـــامروا جيعلـــون البـــيض عـــىل هيئـــة معينـــة بـــأ

وبعض البيض ال تورد فيه هذه العالمة فال يكون كاسًبا وإنام يكـون ، معينة فإنه يكون كاسًبا

القـامر وُعلـم  فمـن اسـتخدم اجلـوز أو البـيض يف، ومثله ُيسـتخدم اجلـوز مثـل الكـرات، خاًرسا 

ه ُيباع له هبذه اهليأة فإنه سيستخدمه يف هذه اهليأة فإنه ال جيوز بيع البيض وال اجلوز له   .أ

  

  



 

   
 

 

  .............................. وال بيع السالح يف الفتنة أو ألهل احلرب أو قطاع الطريق

بـني شخصـني كـأن عنـدما توجـد فتنـة إمـا ، "بيع السالح يف الفتنةوكذلك ال جيوز ": قال

يــأيت شــخص فيخاصــم أخــر ويرفــع الصــوت بيــنهام ويتســابان وخيتصــامن خصــومة تثــور بيــنهام 

ال : فنقـــول، سأشـــرتي منـــك هـــذه الســـكني: فيهـــا الفتنـــة فيـــأيت أحـــدمها لصـــاحب دكـــان فيقـــول

م وهــو يف قتــل مــن  ــه ربــام اســتخدم هــذه الســكني يف حــرا جيــوز بيــع الســكني إىل هــذا الرجــل؛ أل

كــأن تكــون بــني قــريتني أو بــني مجــاعتني فــال  كانــت الفتنــة بــني فئتــني مــن املُْســلِِمْنيَ أو ، خاصــمه

م وهــو قتــل مســلٍم أو إيذائــه وقــد ، جيــوز بيــع الســالح هلــم؛ ألن هــذا الســالم سيســتخدم يف حــرا

  .ناهيك عن رضبه أو قتله هبا، »عن اإلشارة للمسلم بحديدة« :هنى النبي 

ق "أو قطــاع طريــق": قــال مــن صــور ، فــإهنم ال جيــوز بيــع الســالح هلــم، ونحــوهم كالرســا

فإنــه ال جيــوز للمســلم أن ، منــع البيــع ألجــل الذريعــة ومــا ُتســتخدم بــه بيــع املنــافع وهــو التــأجري

م كـــأن جيعلهـــا دار بغـــاٍء أو حمـــًال  يـــؤجر داره أو العـــني التـــي فيهـــا منفعـــة ملـــن يســـتخدمها يف حـــرا

م  م ونحــو ذلــك مــن صــور احلــرا وهــي كثــرية ممــا ال ُحيىصــ؛ ألن ذلــك مــن بــاب للتكســب بــاحلرا

ه سيكون معينًا الستخدامها يف حرام   .سد الذرائع؛ أل

ـه ، جيـوز: لكن لو جاءك شخص ال تعلم ما الذي سيستخدمها فيه نقول أو كنـت ظاًنـا أ

م غري جازًما أو غالًبا عىل ظنك ذلك فإنه حينئذ جيوز   .سيستخدمها يف حرا

ولـربام اسـتخدم فيهـا ، ن سيسـتخدم الـدار أساًسـا يف حـاللهنا صـورة أخـرى وهـو إذا كـا

ًما لكنـه ، والسـكنى حـالل، أن بعض الناس قد يسـتأجر الـدار لسـكناها: مثال ذلك، أمًرا حرا

فهــل نقــول مــن بــاب ، ربــام جعــل يف هــذه الــدار أجهــزة رأى بواســطة هــذه األجهــزة أمــًرا حمرًمــا

ال؛ الن اســـتخدام هـــذه الـــدار إنـــام هـــو يف : نقـــول، ســـد الذريعـــة نمنعـــه مـــن تـــأجري هـــذا الرجـــل

  .الُسكنى وهو أصل االنتفاع

  

  

  



 

  

  

 

وال بيع عىل بيع املسلم كقوله ملن اشرتى شيئا بعرشة ، وال بيع قن مسلم لكافر ال يعتق عليه

ء عليه كقوله ملن باع شيئا عندي فيه عرشة    ..................... اعطيك مثله بتسعة وال رشا

م ونحـو ذلـك  ما يصاحب االنتفاع من أموٍر ممنوعة كالتخلف عن الصالة أو النظر حلرا

ـه ال يمكـن التحـرز منـه عـىل سـبيل اإلطـالق ، وإنـام ننظـر يف أصـل االنتفـاع، فإن هذا ال شك أ

ومثلــه ُيقــال ، أو لُســكنى أو لنحـو ذلــك، فـإن اســتئجار الــدار يف أصـلها إمــا لبيــع سـلعة أو ســلع

ه يبيـع ، ا له ملن يبيع فيه بضائعفمن أجر دكانً ، يف حمالت التأجري وكان الغالب عىل بضائعه أ

صح عقد التأجري وإن باع شيًئا يسًريا حمرًمـا فإنـه مـن الصـعب : فإنه حينئذ نقول، فيها احلالل

  .التحرز منه

ُ  - والقاعــدة عنــد الُفَقَهــاءِ  َّ فــإذا كــان األصــل ، أن األكثــر يأخــذ ُحكــم الكــل –َرِمحَُهــم ا

  .االستخدام هو اإلباحة فإنه يكون كذلكواألكثر من 

  .»وال بيع قن مسلم لكافر ال يعتق عليه«: قال

وهذا القن إذا ، إذا بيع ألصوله أو فروعه فإنه يعتق من حني التملك، القن هو اململوك

وإن بيـع لكـافٍر فـال جيـوز؛ ألن يف ذلـك رفعـة للكـافر عـىل ، كان مسلًام فال جيـوز بيعـه إال ملسـلم

ــااملســلم و ومـــن الســـبيل ، للكـــافرين عـــىل املُــْؤِمنِْنيَ ســـبيًال  ومل جيعـــل اهللا ، إن كـــان املســـلم قنً

  .والغلبة، الوالية

ًــا أو ، فــال جيــوز بيــع القــن املســلم للكــافر إال يف حالــة واحــدة وهــو إذا كــان هــذا الكــافر أ

يــه حينئــذ وإنــام فإنــك إذا بعــت القــن لــه فإنــه يعتــق مــن حــني العقــد فــال واليــة عل، ابنًــا هلــذا القــن

رها يف اإلرث، تكون له املوالة وقد سقط اإلرث الختالف الـدين فإنـه حينئـذ ال ، واملوالة أ

  .يكون فيه رفعة وال غلبة

ا بعرشــة أعطيــك مثلــه بتســعة وال وال بيــع عــىل بيــع املســلم لقولــه ملــن اشــرتى شــيئً «: قــال

ئه كقوله ملن باع شيئا بتسعة ؤه عىل رشا   . »عندي فيه عرشة :رشا

  

  



 

   
 

 

ؤه عىل وال بيع عىل بيع املسلم لقوله ملن اشرتى شيئً  ا بعرشة أعطيك مثله بتسعة وال رشا

ئه كقوله ملن باع شيئا بتسعة   . ................................عندي فيه عرشة: رشا

ة ثبــت فيهــا النهــي عـن النبــي  عــن بيــع املســلم عــىل بيــع  هنــى النبــي «: فقــد هـذه مســأ

ئـــه، أخيـــه ؤه عـــىل رشا وســـومه عـــىل ســـومه وخطبتـــه عـــىل «: ســـلم زيـــادةويف صـــحيح م، »ورشا

ه ال جتوز هـذه األمـور األربعـةفدل ذل »خطبته سـنتكلم يف درسـنا اليـوم عـن الثالثـة ، ك عىل أ

ء، األوىل وهـــو البيـــع عـــىل البيـــع ء عـــىل الرشـــا بـــة عـــىل وأمـــا اِخلط، والســـوم عـــىل الســـوم، والرشـــا

  .اِخلطبة فإن حملها يف باب النكاح

ثـم ، يبيـع ألخـر سـلعة بـثمن مـا »البيع عىل البيع هو أن املسـلم«معنى  :نبدأ أوًال يف البيع

يعها لـك: ويقول، يأيت طرٌف ثالث للمشرتي بسـعٍر  إن هذه السلعة التي باعها لـك فـالن سـأ

ومتـى يكـون ، إًذا البيع عىل بيع أخيه أن يأيت بسعٍر أقل من السعر الذي باعهـا هبـا األول، أقل

وامـا بعـد ، يكون البيع عىل البيـع حمرًمـا إذا كـان يف مـدة اخليـارين: نقول، البيع عىل البيع حمرًما

  .مدة اخليارين فإنه ال ُيتصور البيع عىل بيع املسلم

معنــى اخليــارين أي يف وقــت ، وســيأيت بعــد قليــل تفصــيل اخليــارين نبــدأ بمعنــى اخليــارين

ســيأيت معنــا بعــد قليــل أن الشــخص إذا اشــرتط عــىل ، خيــار املجلــس أو يف وقــت خيــار الرشــط

فخــالل مــدة ، بعتــك هــذه الســلعة ويل اخليــار يومــان جيــوز يل أن أرجــع وقــتام شــئت: أخــر فقــال

أهيــا املشــرتي : فقــال، ثالــث للمشــرتي خيــار الرشــط أو خــالل مــدة خيــار املجلــس جــاء رجــٌل 

حيــرم هــذا البيــع عــىل : فحينئــذ نقــول، الــذي اشــرتيته بعرشــة ســأعطيك إيــاه بتســعة افســخ البيــع

ت آثم والعقد باطل، بيع أخيك فيبطل العقد مـع اإلثـم وكالمهـا جيتمعـان فـال جيـوز ، حيرم وأ

  . هذا البيع عىل بيع أخيه، وال يصح مًعا

ـــاين ــــوع الثـ ئــــهالرشــــ« :الن ء عــــىل رشا ـــدة اخليــــارين ، »ا ـــون يف مـ ــه أن يكـ ئــ ء عــــىل رشا والرشــــا

ها منـك : بأن يتبايع شخصان فيأيت طرٌف ثالٌث للبائع فيقول، كذلك هذه السـلعة التـي اشـرتا

ا سأشرتهيا بخمسة عرشـة قضـاء مـدة وقبـل ان، بعـدما تعاقـدا باإلجيـاب والقبـول، زيد بعرشة أ

ًْضا، اخليارين   .ال يصح وحيرم هذا َأ



 

  

  

 

  ............................ وأما السوم عىل سوم املسلم مع الرىض الرصيح

: فلو جاء هذا الطرف الثالـث وقـال، العقد الزم حينئذ: إذا انقضت مدة اخليارين نقول

ــذا ــــرتهيا بكـــ ــد، سأشـ ــ ــــخ العقـ ـــرتي أن تفسـ ـــائع أو املشــ ــا البــ ـــيس لـــــك حـــــق أهيـــ ــتقيل ، لــ ــ ــام تسـ ــ وإنـ

، إال طبًعــا أن يكــون هنــاك غــبن، فحينئــذ جيــوز بــالرتايض، هــذه بــالرتايض صــاحبك واإليقــال

  .وسنتكلم عن الغبن بعد ذلك

ُيســمى ســوًما عــىل ، ال: إن جــاءه قبــل التعاقــد هــل ُيســمى بيًعــا عــىل بيــع أخيــه أم ال؟ قــالوا 

دا اثنـان تعاقـ، إًذا نعيـدها مـرة أخـرى لكـي نفهـم القسـمة العقليـة، وليس بيًعا عىل بيعه، سومه

ء أو مقـدًما ســلعة مشــاهبة هلـذه الســلعة للمشــرتي ، بيًعـا فــدخل طـرٌف ثالــث إمــا راغًبـا يف الرشــا

وإن كـــان بعـــد ، فـــإن كـــان قـــد دخـــل بيـــنهام قبـــل عقـــد العقـــد فإنـــه ُيســـمى ســـوًما عـــىل ســـوم أخيـــه

ئـه ٌء عـىل رشا وإن كـان ، عقدمها العقـد وقبـل انتهـاء مـدة اخليـارين فهـو بيـٌع عـىل بيـع أخيـه ورشا

ــى ـــر لــه أ ًمـــا؛ ألن هـــذا ، بعـــد انتهـــاء مـــدة اخليـــارين فـــال أ ـــر لـــه يف العقـــد مطلًقـــا ولـــيس حرا ال أ

إًذا تكلمنـا قبـل قليـل عـن ، املشرتي والبائع ليس لـه أن يفسـخ العقـد إال باتفـاق الطـرف الثـاين

ء أخيه، البيع عىل بيع أخيه ء عىل رشا   .والرشا

السـوم عـىل سـوم أخيـه هـذه ،  سـوم أخيـهنأيت اآلن للكالم عىل السوم عـىل :النوع الثالث

ة حتتاج إىل دقة فانتبهوا معي فيها ًمـا ، مسأ ليس كل سوٍم عـىل سـوم أخيـك املسـلم يكـون حرا

يــــدات ــدليل بيــــوع املزا ــاع أهــــل العلــــم بــ ــي نســــميها يف ، بإمجــ ــدات؟ هــــي التــ يــ ــي بيــــوع املزا مــــا هــ

يــأيت الثــاين فيســوم عــىل ثــم ، يــؤتى بســلعة مــن يشــرتي؟ األول مخســة، اللهجــة الدارجــة بــاحلرج

، وثامنيــة، ســبعة: ثــم يــأيت الثالــث فيســوم عــىل ســوم أخيــه الثــاين فيقــول، ســتة: ســوم أخيــه يقــول

إًذا البــد أن نعــرف مراحــل الســوم ، إًذا لــيس كــل ســوٍم عــىل ســوم أخيــه يكــون حمرًمــا، وعرشــة

  .هذه

  

  

  



 

   
 

 

...................................................................................  

إًذا ثالثــة ، وهنــاك ســوٌم برضــا، وهنــاك ســوٌم بركــون، هنــاك ســوٌم مــن غــري ركــون: نقــول

واحلالـة الثانيـة أن يكـون هنـاك سـوٌم ومل ، سوم مطلق مل يأيت ركوٌن واألوىل بدون رضـا، أشياء

 التــي يعنــي الصــورة األوىل، يرصــح بالرضــا وإنــام فيــه عالمــة الركــون مــن غــري ترصــيٍح بالرضــا

، بكـــم، بكــم، يــأيت رجــل عــارض بضــاعته بكــم، هــي ســوٌم مــن غــري ركــون وال ترصــيح برضـــا

  .ما يف ترصيح ال يوجد ركون وال يوجد رضا، بسبعة، بستة، بخمسة

جتــد مـــن ســـياق ، بســـتة: الركــون هـــو مــاذا؟ عنـــدما يـــأيت خيــص ويســـوم الســـلعة بكــم؟ قـــال

ــه يبحــث عــن كــيس ليجعــل الســلعة فيــه هنــاك قــرائن معينــة تــدل عــىل الركــون  أو، املوقــف أو أ

  .هذه املرحلة الثانية، وهذه تسمى قرائن الركون

أو يأيت بكلمـة ليسـت رصحيـة يف ، تستاهل: وهي الترصيح بالرضا يقول: املرحلة الثالثة

ء وإنام رصحية بالرضا سعر مناسب أو يأيت بأي لفظ يدل عىل الترصيح بالرضا ، البيع والرشا

يدة مثًال ونحو ذلك :كأن يقول، بالسوم   .انتهت املزا

ويف ، املعتمد عند فقهائنا أن السوم عـىل سـوم أخيـك يف املرحلـة األوىل جيـوز، انظر معي

البد ، وهي إذا رصح بالرضا، ويف املرحلة الثالثة هو الذي حيرم، املرحلة الثانية كذلك جيوز

ء، من الترصيح بالرضا ء أصـبح  لو، وإن مل يرصح بالتعاقد بالبيع والرشا رصح بالبيع والرشا

وغالًبا ال يكون الفرق بني الترصيح بالرضا بالسعر وبني التعاقـد إال فـرتة ، بيًعا عىل بيع أخيه

إال يف عقــود معينــة يتفقــان اتفاًقــا مبــدئيًا ثــم بعــد ذلــك يتواعــدان عــىل يــوم التعاقــد ، قليلــة جــًدا

  .وهذا يكون يف العقود الكبرية

اذا ذكروا الترصيح بالرضـا ، نا أن العربة بالترصيح بالرضاهذا الذي مشى عليه فقهائ

ونحــن دائــًام نريـــد أن ، ألن الترصـــيح بالرضــا رصيــح: وإن كــان بعضــهم قــال بــالركون؟ قــالوا 

  .ننيط األحكام باألشياء الواضحة والظاهرة

  

  



 

  

  

 

م ويصح العقد وبيع املصحف واألمة التي يطؤها قبل ئها فحرا                                                                                                                              ....................استربا

لكنــه يصــح العقــد بــه؛ ألن فــرٌق بــني الســوم وبــني ، حمــرٌم رشًعــا "وم عــىل ســوم أخيــهالســ"

ء، العقد ٌم وال يصـح العقـد، البيع والرشا ئـه حـرا ء عـىل رشا وأمـا ، البيع عىل بيع أخيك والرشـا

ٌم إذا ُرصح بالرضا هة، السوم عىل سوم أخيك فحرا   .ومكروٌه بعد الركون مكروه فقط كرا

فعاقــد البــائع الــثمن هبــذا الرجــل بعــني فــإن العقــد يصــح ، م أخيــهوإن فعلــه ســام علــة ســو

ه يقع باطًال    .ما يقع باطًال وإنام يقع صحيًحا، حينئذ وال نقول أ

م  هذا الكالم الـيل ذكرنـاه قبـل قليـل أن السـوم عـىل سـوم املسـلم مـع الرضـا الرصـيح حـرا

ن األمـور الدقيقـة التـي قـد ألن هـذه مـ: إنـه يصـح العقـد؟ قـالوا : ـاذا قـالوا ، لكن يصح العقـد

ـه مل يـتم العقـد كـامًال : واألمـر الثـاين، يكثر الوقوع فيها وهو السوم عىل سوم أخيـه مـن جهـة أ

عدة، فيتعلق به حق الثاين عدة، ما تم العقد وإنام هي موا إن : ونحن نقول، الرضا بمثابة املوا

عدة ليست ُملزمة   .وإنام هي وعٌد فقط، املوا

هذا يدلنا عـىل  "البيع عىل بيع املسلم والسوم عىل سوم املسلم": قالكالم املصنف هنا 

ــع غـــري املســـلم والســـوم عـــىل ســـوم غـــري املســـلم ال يقـــع حمرًمـــا ويصـــح العقـــد ، أن البيـــع عـــىل بيـ

لكـي : مـا هـو؟ قـالوا ، حينذاك؛ ألن هذا العقد إنام ُحرم ألجل معنـى منفصـل عـن ذات العقـد

ولــذلك ُحــرم الســوم ، وال تبــاغض، وال يكــون بيــنهم شــحناء، ةمنازعــ ال يكــون بــني املُْســلِِمْنيَ 

ء واِخلطبــة كــذلك فإهنــا منهــي عنهــا تبــاغٌض وال  لكــي ال يكــون بــني املُْســلِِمْنيَ ، والبيــع والرشــا

  .مشاقاة

ــه ال جيــوز بيــع املصــحف كــام قــال أمحــد "وبيــع املصــحف": قــال ال أعلــم فيــه : املــذهب أ

ــة ــه فقهائنــــا أن أمحــــ، رخصــ ــم منــ ــذا فهــ ــــَحاَبةَ وهــ ــع  د حيكــــي إمجــــاع الصَّ والتــــابعني عــــىل ُحرمــــة بيــ

حيــنام كــان ، ولــذلك ال جيــوز بيعــه إال أن ُيمحــى مــا فيــه، ال أعلــم فيــه رخصــة: قــال، املصــحف

  .وأما اآلن فال ُيمحى احلرب، ُيمحى احلرب

  

  



 

   
 

 

  .............وال يصح الترصف يف املقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب 

لكــن ، بــة؛ ألن األجــرة عــىل املنفعــة وليســت عــىل املصــحفاألجــرة عــىل الكتا جيــوز أخــذ

ئه للحاجة: عندهم يقولون ه جيوز رشا م بائعـه، لو بيع املصحف صح البيع؛ أل ، فيصـح ويـأ

  .ولكنه يصح

مثـل أن املـرء يبيـع عـىل بيـع ، إن كل عقٍد ثبت أن هذا العقد عقٌد فاسـد: يقول الشيخ هنا

ئـــه ويقـــبض هـــذه العـــنيأخيـــه أو يشـــرتي عـــىل  فـــإن قبضـــه إنـــام هـــو بعقـــٍد فاســـد أي بمعنـــى ، رشا

ـــني دفـــ ــــة مرتا ـــل بمثابــ ــد والباطـــ ـــون الفاســــ ــــا جيعلـــ ــل؛ ألن فقهائنــ ــ ـــنهام إال يف ، باطــ ــــون بيـــ وال يفرقــ

مح إىل هذا يف بـاب الرشـوط ، ويف باب احلَج، يف باب النكاح، موضعني أو ثالثة وبعضهم أ

  .ستخدامهم له يف ذلك الرشطولكن نادر ا، وسنتكلم عنه بعد قليل

ء أخيـه ء عـىل رشا أو أن يكـون ، إًذا فهذه العقود الفاسدة مثل البيع عىل بيـع أخيـه والرشـا

ــا  ــا أو غـــري ذلـــك مـــن الرشـــوط التـــي ختلفـــت مـــن رشوط البيـــع وســـبقت أهنـ قـــد قبضـــه بعقـــد ربـ

: ولـــذلك يقـــول، فــالقبض غـــري صــحيح، والعقــد فاســـد، فـــإن القــبض مبنًيـــا عــىل العقـــد، ســبعة

ه فـإن بيعـه الثـاين باطـل، "وال يصح الترصف يف املقبوض بعقد فاسد" وإن ، فإن باع ما اشرتا

  .ترتب عليه إتالٌف فإنه يضمنه

ــت إليــه بعقــٍد فاســد "ويضــمن هــو": ولــذلك قــال : فقــال، أي الــذي قــبض العــني التــي آ

ًء كانـــت نـــامًء م "وزيادتـــه"، أي يضـــمن العـــني "ويضـــمن هـــو" تصـــًال أو أي وزيـــادة العـــني ســـوا

دي نوعان، منفصًال؛ ألن اليد هنا يٌد عادية   -:األ

 .يد عادية -

 .يُد أمانة -

. إمــا أن تكــون يــده يــد أمانــة فــال يضــمن إال بــالتفريط فقــط، كــل مــن كانــت يــده عــىل يشء

ًء  من التعدي، اليد العادية: النوع الثاين أي اليد املتعديـة وهـو الـذي يضـمن يف كـل حـال سـوا

ًء تعدى أو مل يتعدى وفرط أو مل يفـرط فإنـه يكـون ، منه أو بفعل غريهتلفت العني بفعل  وسوا

  .وأجىل صور اليد العادية الغاصب، ضامنًا



 

  

  

 

..............................................................................  

حكمنـا وكـل يـٍد ، فإن كل من غصب عينًا برسقة ونحوها فإنه يضمن هذه العني مطلًقـا 

بأهنـــا يـــٌد عاديـــة وليســـت يـــد أمانـــة فـــإن العـــني ُتضـــمن بنامئهـــا املتصـــل واملنفصـــل بخـــالف اليـــد 

  .األمانة فإهنا ال ُتضمن إال املتصل دون املنفصل

مــا هــو التعــدي؟ ألن العقــد ، قــبض العــني بعقــٍد فاســد هــو يف احلقيقــة متعــدي فهنــا الــذي

وهـذا معنـى ، ئـذ تكـون يـده يـد ضـامٍن وتعـديفحين، حمرم وقد أقـدم عـىل عقـٍد حمـرٍم ال جيـوز لـه

  .قولنا اليد العادية

وتقـدم معنـا أن املغصـوب لـيس صـورة واحـدة؛ ألن بعـض الطـالب  "كمغصوب": قـال

ولـيس ذلـك كـذلك؛ ، من طلبة العلم يظنون املغصوب هو الذي أخذ عىل وجه املغالبة فقط

  -:بمعنينيألن الُفَقَهاِء يستخدمون الغصب 

ــاص :النــــوع األول ــن الغصــــب بــــاملعنى اخلــ ــه ، يتكلمــــون عــ ــــال عــــىل وجــ ــذ ا بمعنــــى أخــ

  .املغالبة والقوة

  .أهنم يستخدمون الغصب لكل من حاز ماًال من غري وجه حق :النوع الثاين 

ع: "رشح املنتهــى"ولــذلك قــال الشــيخ منصــور يف  ــوا ، منهــا الســارق، والغصــب عرشــة أ

ــه املغالبـــة ،  عاريـــة لينتفـــع هبـــا ثـــم بعـــد ذلـــك جحـــدهامنهـــا مـــن ُأعـــري، منهـــا مـــن أخـــذه عـــىل وجـ

ــًبا ـــون غاصــ ــة يكـ ــد العاريــ ــًبا، فجاحــ ــون غاصــ ــة يكــ ـــد الوديعــ ــون ، وجاحـ ـــا يكــ ــل يف ردهـ واملامطــ

  .غاصًبا

: أهنـم يقولـون "الغصـب"بـاب -إِْن َشـاَء اهللاُ  -بل من صور الغصب كـذلك سـيأيت معنـا 

ولذلك قلت لكم الشيخ منصـور ، إن من التقط لقطًة من غري نية التعريف فإنه يكون غاصًبا

  .عدها عرش صور
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م": قـال ئها فحـرا أن املـرء إذا كــان هــذه اجلملـة معناهــا ، "واآلمــة التـي يطؤهــا قبـل اســتربا

  -:وكانت هذه اآلمة أحد أمرين، يملك آمة

ًشا له -  .إما أن تكون فرا

ًشا له - ٌش لغريه، أو ليست فرا  .كأن يكون قد زوجها، بل هي فرا

أو ال يطؤهـا وإنـام جعلهــا ، فالـذي يملـك آمـة قـد يزوجهـا فيحـرم عليـه وطئهـا إذا زوجهـا

  .أو كان يطؤها، للخدمة والصناعة

وأمــا إن كــان يطــأ هــذه اآلمــة فغــن ، ال يطــؤه فيجــوز لــه أن يبيعهــا وقــتام شــاءفــإن كانــت ممــا 

ًشا جبت منه ولًدا فإن هذا الولد ُينسب له، وطئه هلا جعلها فرا فتكون أمـه أم ، فإذا وطئها وأ

وكل آمة حتمل من سـيدها وتلـد ولـًدا يسـتبني فيـه خلقـة آدمـي فإنـه حيـرم ، ولٍد وتكون ذرية له

  .اله عند وفاته فتكون مؤخرة إىل أخر احلياةبيعها وتعتق من م

ــه ، مــن كــان يطــأ آمــة ثــم أراد بيعهــا فيحــرم عليــه بيعهــا حتــى يســتربئها بمعنــى أن يتأكــد أ

ــتربأ الــــرحم، لـــيس فيهــــا محــــل ــيض، يسـ ــدة إن كانــــت حتــ ــا بحيضــــة واحـ وإن ، وُتســــتربأ اآلمـــة إمــ

ة ، وز لـه بيعهـاثـم بعـد ذلـك جيـ، شـهر واحـد، كانت ممن ال حييض فبشهر عىل املرشـوط ومسـأ

  .يف باب أو بعد قليل -إِْن َشاَء اهللاُ  -االسترباء وضابطها هلا باب سيأيت 

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  

  

 

ُ  -بــدأ املصــنف  َّ وقبــل أن نبــدأ يف الرشـــوط يف ، يــتكلم عــن الرشــوط يف البيــع –َرِمحَــُه ا

وفيـــه يشء ُيســـمى الرشـــوط يف ، فيـــه يشٌء ُيســـمى رشوط البيـــع "البيـــع"البيـــع لـــنعلم أن كتـــاب 

  .البيع

فـإن اختـل رشٌط ، فيلزم حتققها يف كـل بيـع، يف كل بيع هذه جعلها اهللا : رشوط البيع

، هـــذه جيـــب أن تتحقـــق يف كـــل بيـــع، هـــذه ُتســـمى رشوط البيـــع، مـــن الرشـــوط فـــإن البيـــع باطـــل

  .وكذلك يف كل عقد يف اجلملة

ــــوط يف ا ــا الرشــ ــعأمــــ ــ ــــع: لبيــ ـــا يف البيــ ـــدان عــــــىل رشوٍط جيعلوهنـــ ــق املتعاقـــ ــا أن يتفــــ ــ ، بمعناهــ

  .فيزيدون رشوًطا من عندهم يف هذا العقد

  ."الرشوط يف البيع"غري باب، "رشوط البيع"إًذا انتبه باب

، الرشــوط يف البيــع رشوٌط جعلهــا املتعاقــدان، رشوط البيــع هــذه رشوط جعلهــا الشــارع

ــة ـــارصين بالرشــــوط اجلعليــ ـــا، ولــــذلك ُيســــميها بعــــض املعـ ــع : إذا قلنـ الرشــــوط اجلعليــــة يف البيــ

د هبا الرشوط يف البيع التي يضعها املتعاقدان ويتفقان عليها   .البد من اتفاقهام، فاملرا

  متى يكون وقتها؟: نبدأ أوًال هذه الرشوط يف البيع 

نأخــذها واحــدة ، أو بعــده، أو قبلــه، هـذه الرشــوط يف البيــع إمــا أن تكــون يف ُصــلب العقــد

إن : الرشــط يف ُصــلب البيــع فنقــول :أوًال نبــدأ ، وبعضــها فيــه إشــكال، واحــدة وبعضــها باتفــاق

ــون الُفَقَهــــاءِ  ــ: يقولــ ــا عليــ ــع واتفقــ ــه يكــــون مــــن إن الرشــــط إذا كــــان موجــــوًدا يف ُصــــلب البيــ ه فإنــ

  الرشوط املعتربة بالقيود التي سنذكرها بعد قليل هو صحيح أم فاسد أم ال؟

فيــنص ، بعتـك هــذا اليشــء عــىل رشط كــذا: مـا معنــى أن يكــون يف ُصــلب البيــع؟ أن يقــول

ــوًدا يف ُصــــلب ، يف صـــيغة التعاقـــد عـــىل الرشــــط فيكـــون يف الُصـــلب ــه إذا كــــان الرشـــط موجـ فإنـ

ة الثانية، ا العقد فإنه يكون معتربً    .هل هو صحيح أم فاسد؟ سيأيت يف املسأ

أن املعتـــرب يف فاملعتمـــد عنـــد فقهائنـــا ، أن يكـــون الرشـــط متقـــدًما عـــىل البيـــع :احلالـــة الثانيـــة

  كيف؟ ، الرشط أن يكون متقدًما بيسري



 

   
 

 

.............................................................................  

ــول ــ: يقــ ــال، رتي منــــك هــــذه الســــلعة عــــىل أن تفعــــل كــــذا وكــــذاسأشــ ــال، طيــــب: فقــ إًذا : قــ

، الفصـــل الطويـــل عنـــدهم ال ُيقبـــل، لـــيس تقـــدًما بعيـــًدا، فهـــي متقدمـــة تقـــدًما يســـًريا ، اشـــرتيتها

مـــا مـــرد اليســـري؟ إىل ُعـــرف النـــاس وهـــو الـــذي ، ولكـــن الفصـــل اليســـري يكـــون معتـــًربا حينـــذاك

  .حيكم يف الفصل بني الطويل والقصري

تعاقدا وانتهيـا ثـم أرادا أن يتفقهـا عـىل ، أن يكون الرشط بعد ُصلب العقد :احلالة الثالثة

، إن الرشــط الــذي اتفــق عليــه العاقــدان إن كــان يف مــدة اخليــارين فيكــون الزًمــا: فنقــول، رشط

وإن كانــا بعــد مــدة اخليــارين فلــيس بــالزم عــىل ، وخيــار املجلــس، مــا اخليــاران؟ خيــار الرشــط

ــه ، ولــو اتفقــوا بعــد ذلــك يكــون الزم: يقــول مــن بعــض أهــل العلــم، املشــهور لكــن املشــهور أ

  .البد أن يكون يف مدة اخليارين

رجــٌل بــاع ألخــر ســلعة وقبــل أن يتفرقــا مــن جملــس العقــد اشــرتط أحــدمها : ذلــكصــورة 

ـــه إذا مل يقبـــل الرشـــط: قبلـــت: عـــىل الثـــاين نقـــل هـــذه الســـلعة فقـــال مـــا ، حينئـــذ يكـــون الزًمـــا؛ أل

ـــه ، مـــا قبلتـــه إًذا جيـــوز يل الفســـخ صخـــال: يقـــول، وز لـــه أن يفســـخالـــذي يرتتـــب عليـــه؟ جيـــ فكأ

فًقا لُصلب العقد   .أصبح موا

تني  ا أريد أن نعرف إًذا مسأ   -:أ

  .ما معنى رشوط يف البيع :األوىل

  .اليل ذكرناها قبل قليل متى يكون الرشط يف البيع :الثانية

  -:ثالث صور أو صورتان اءِ خيرج عن الكالم اليل ذكرناها الذي نص عليه الُفَقهَ 

  .وهو إذا كان متقدًما عىل العقد بمدة طويلة :الصورة األوىل

  .وإذا كان مرتاخًيا عن مدة اخليارين :الصورة الثانية

  .فإنه عندهم ال يكون الزًما يف هاتني الصورتني فقط

ة ة الثالثة معنا وهي مسـأ ع الرشـوط؟ وهـي التـي سـيذكرها : املسأ ـوا املصـنف مـا هـي أ

  .وأرجو منكم أن تنتبهوا هلا ألهنا من أهم املسائل، بعد قليل



 

  

  

 

  ............................................................. صحيح الزم :وهي قسامن

فقة لصلب العقد أو  ع الرشوط يف البيع التي كانت موا وا بدأ يتكلم املصنف عن أ

.حينئذإهنا الزمة : فقلنا، بعده أو قبيله  

-:هذه الرشوط قسمها املصنف إىل قسمني  

.إما أن تكون صحيحة الزمة- ١  

.وإما أن تكون الرشوط فاسدة ومتعدية للبيع وُتفسد البيع بعدها- ٢  

وهي أن تكون الرشوط فاسدة وحدها : احلقيقة أن هناك قسمة ثالُثا مل يذكرها املصنف

اذا مل يذكر املصنف هذا ، وال ُتفسد البيع ذكروه؟ ربام  النوع من الرشوط مع أن الُفَقَهاءِ و

ه يقول وجودها ، إن هذه الرشوط ال ثمرة هلا وال حقيقة: نتلمس معنًا للمصنف كأ

، والثاين مؤثٌر يف إبطاله العقد، صحيٌح نافذ، كعدمها؛ ألن الرشط األول مؤثٌر يف لزومه

، وجودها كعدمها، ر لوجودهاوأما الرشط إذا كان فاسًدا وحده ومل ُيفسد العقد فال أ

ا أرادت أن تشرتي بريرة  -صىل اهللا عليه وسلم-ولذلك قال النبي  ُ - لعائشة  َّ َرِيضَ َا

ك يا عائشة إذا اشرتيتيها فأعتقيها وسيكون والء  :فاشرتط من أراد أن يبيع بريرة - َعنْها بأ

 بريرة لنا

ل رشٍط ليس يف كتاب اهللا فهو فكاشرتهيا واشرتطي « :-صىل اهللا عليه وسلم-فقال  

د ، فكأن املصنف قال إن هذا حتصيل حاصل ال يود أن يذكره »باطل ولكن ال شك أن إيرا

ة .القسمة الثالثية أهم وأوضح وأكثر متييًزا لضبط هذه املسأ  

اذا نريد أن نذكر قاعدة يف أول الباب؟ ألن املهم ، سأذكر لكم قاعدة يف أول الباب

لكي ، هذه القاعدة أريدك أن حتفظها، ثم بعد ذلك اجعل التطبيق بعده، لبابجيعله يف أول ا

والرشوط ، والرشوط املبطلة للعقد، تستطيع أن تفرق بني الرشوط الصحيحة الالزمة

.الباطلة بنفسها وال تبطل العقد  

وسيأيت بعد ، كل رشٍط ليس باطل فهو صحيح: نبدأ أوًال بالرشوط الصحيحة نقول

عها اآلن، واع سأشري هلاقليل أهنا أ وا   .ال أريد أن أذكر أ



 

   
 

 

  ..................................................... وفاسد مبطل للعقد

فاســٌد مبطــل "ذكرهــا املصــنف ، مــا هــي الرشــوط التــي تكــون مبطلــة للعقــد :النــوع الثــاين

أي نقــل العقــد مــن صــورة ، كــل رشٍط خــالف حقيقــة العقــد، نلخصــه يف كلمــة واحــدة "للعقــد

  .وكذا كل ما هنى عنه الشارع وسنشري هلا بعد قليل واخلالف فيها، مباحة إىل صورة حمرمة

هـــي : نقـــول، ولكـــن العقـــد صـــحيح، الرشـــط التـــي تكـــون باطلـــة وحـــدها :النـــوع الثالـــث

ا أ، الرشوط التي ختالف مقتىض العقد يـت بمصـطلحني قـد يظـن الـبعض أهنـام أ نـي أ عـرف أ

والرشــوط التــي ختــالف مقتىضــ ، مــا الفــرق بــني الرشــوط التــي ختــالف حقيقــة العقــد، متقاربــان

  العقد؟

والتي ختالف مقتىض العقـد ال ، التي ختالف حقيقة العقد تبطل العقد: من حيث احلُكم

  .تبطله لكن يبطل الرشط وحده

الرشــط الــذي خيــالف حقيقــة العقــد هــو الرشــط الــذي ينقلــب  أن، الفــرق بيــنهام باختصــار

ــة ــد إىل صــــيغة حمرمــ ــا: عنــــدما أقــــول، العقــ ًفــ ًفــــا وتردهــــا أ ــد مــــا هــــو؟ ال تقــــل ، أقرضــــتك أ العقــ

هــذا ُيســمى قرًضــا وانظــر ، فــإن الســلف بلغــة أهــل املدينــة تعنــي عقــد الســلب، قــرض، ســلف

ًفـا ومائـةأقرضـتك األلـف لرت: عندما أقول، هذا الرشط الذي سأقوله زدت مئـة أو ، دهـا يل أ

ـــت ــــف: قلــ ـ ـــا يل أ ـــ، ردهــ ــا فرتدهــ ـــهًرا أو يوًمـــ ــن إن تـــــأخرت شــ ــ ــــا ومائـــــةلكـ ًفـ ـــذا رشط إن ، ا أ هــ

  .تأخرت

هذا الرشط خالف مقتىض العقد وبناًءا عىل ذلك فإنه ينقـل العقـد مـن كونـه عقـد قـرٍض 

ط عليــه فيهــا ضــامن ومثلــه مــن شــارك أخــر رشكــة واشــرت، يبطــل العقــد متاًمــا، إىل كونــه عقــد ربــا

ــال ـــال هـــذا الرشــط ينقـــل العقـــد مـــن كونــه رشكـــة ومضـــاربة إىل كونـــه ، رأس ا ضـــامن رأس ا

ال فانتقـل ، فجعله قرض مع ربـح مظنـون، قرض؛ ألن القرض هو الذي ُيضمن فيه رأس ا

جيعــل ، إن هــذا الرشــط مبطــل للعقــد: فحينئــذ نقــول، احلقيقــة مــن رشكــة إىل عقــٍد خمتلــف متاًمــا

  .د عقد باطلالعق

  



 

  

  

 

............................................................................  

ـــالف مقتىضــــ العقــــد :النــــوع الثــــاين ـــوط التــــي ختــ ــة ، الرشــ ـــا العامـــ ــو بلهجتنـ ــ مــــا هـــ املقتىضـــ

ـه، ومـا سـيكون عليـه، مقتىض هذا اليشء؟ ثمرتـه: ا نقول، الدارجة فمـن اشـرتط عـىل ، ومآ

إن هـذا الرشـط : فنقول، فرشط رشًطا خيالف الثمرة، أخيه املسلم يف العقد أو عىل أخر عقًدا

ولـــذلك  »الـــوالء ملـــن أعتـــق«: مثـــاًال  ول اهللا نرضـــب بحـــديث رســـ، باطـــل والعقـــد صـــحيح

  .وال ُيباع وال ُيشرتى، الوالء ما يوهب

ــك فاشــرتطوا للعقــد مقتىضــ  »قتيهــا فــإن الــوالء يكــون لنــاأهنــا إذا أعت«: فلــام اشــرتط أو

ــد، خيـــالفوه ــذ نقــــول، اشــــرتطوا رشًطــــا خيــــالف مقتىضــــ العقــ ــح : فإننــــا حينئــ يبطــــل الرشــــط ويصــ

عنــدما يشــرتط رجــل ، -إِْن َشــاَء اهللاُ  -لدارجــة وســأرجع لــه بعــد قليــل مثــال بلهجتنــا ا، العقــد

ـك تنتفـع هبـا، عىل أخر يبيع له سيارة أو يبيع له بيًتا بعتـك هـذا : قلـت، ما هو مقتىض البيـع؟ أ

ـــًدا ــا تكتـــب بـــه أ هـــل جيـــوز هـــذا الرشـــط؟ لكـــن هـــل هـــذا الرشـــط يبطـــل ، القلـــم لكـــن برشـــط مـ

كلم عن ذا، العقد؟ ال ني مل أ   .وإنام نفيت شيًئا من ثمرة العقد، ت العقدأل

بعتـك هـذا ، بعتك سـلعة واشـرتطت عليـك رشًطـا وهـو أال تبيـع هـذه السـلعة: مثال أخر

الرشـط أال تبيعـه عـىل أحـد : بعتـه لـه وقلـت، الكتاب لكن أحب هذا الكتاب وعزيز عيل جـًدا

ــًدا لعقــد أم بمقتضــاه؟ ــاذا؟ ألن الرشــط متعلــق بحقيقــة ا، العقــد صــحيح والرشــط باطــل، أ

  .البيع كامل األركان ومل يأيت هنٌي عن ذاته وإنام عن املقتىض، فالعقد انتهى، بمقتضاه

أهــديك ، مــن الصــور املشــهورة عنــدنا يف العقــود وإن كانــت ليســت بيــع لكــن عنــد النــاس

البـــد تبقـــى ، اهلديــة ال ُهتـــدى: ولـــذلك عنـــد النــاس مثـــال يقولـــون، ال هتـــده ألحــد: قلــًام وأقـــول

الرشــط والعقــد ، هــذا الرشــط الــذي اشــرتطه عليــك ال هتــدي القلــم ألحــد، نـدك حتــى تتلــفع

  .صحيح

  

  

  



 

   
 

 

  .........................فالصحيح كرشط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمني معني 

ن هـذا الرشـط لـيس عـل بـه مـا شـئت؛ ألاف، بعـه، تصـدق بـه، ثاين يوم أعطاه شخص أخـر

ـاذا فصــلت فيــه بعـض اليشــء؛ ألن الشـيخ مرعــي  ،الزًمـا ُ  -هــذا النـوع الثالــث  َّ مل  –َرِمحَــُه ا

، وذكــرت بعــض األمثلــة عليــه إجيــاًزا، وذكــرت مناطهــا، وذكــرت ســبب عــدم ذكــره لــه، يــذكره

  .سنتوسع اآلن يف النوع األول والنوع الثاين من كالم املصنف

  .»و رهن أو ضمني معنيكرشط تأجيل الثمن أو بعضه أ: فالصحيح«: قال

والرشـــط الصـــحيح يكـــون رشًطـــا ، بـــدأ يـــتكلم عـــن النـــوع األول وهـــو الرشـــط الصـــحيح

ِذيَن آَمنُوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ {: قال الزًما؛ ألن اهللا  َا الَّ ائـدة[}َيا َأهيُّ فكـل مـا تعاقـد عليـه ، ]١:ا

، »مـن الرشـوط مـا اسـتحللتم بـه الفـروج مـا أوفيـتم بـهإن أحـق «، اثنان جيب الوفاء به برشـطه

  .فيكون الزم الوفاء، وط كلها جيب الوفاء هبافالرش

ــاًرا فـــإن أخـــل احـــد املتعاقـــدين هبـــذا الرشـــط إمـــا عجـــًزا عـــن الوفـــاء بـــه فـــام الـــذي ، أو اختيـ

ــر ــار للشـــخص األخـ ــار قـــد يكـــون بـــني ، يرتتـــب عـــىل ذلـــك؟ يرتتـــب عـــىل ذلـــك ثبـــوت اخليـ اخليـ

  .سأذكره بعد قليل، وقد يكون بني ثالثة أمور، أمرين

دي  ٌء كــان اإلخـالل بالرشــط إخـالًال إيــرا إًذا مـا الـذي يرتتــب عـىل اإلخــالل بالرشـط سـوا

يرتتـــب عليـــه : نقـــول، خـــالًال غـــري إرادي ألمـــر طـــارئمـــن العاقـــد أو كـــان اإلخـــالل بالرشـــط إ

ــةً ، ولكـــن مـــن ٌرشط عليـــه رشٌط فديانـــة جيـــب عليـــه الوفـــاء بـــه، اخليـــار ملـــن ُرشط لـــه احلـــق ، ديانـ

ألن ال يتعلـــق بـــه عـــدم ، لكـــن إن أخـــل ثبـــت اخليـــار املقابـــل مـــن حيـــث إمضـــاء العقـــد أو فســـاده

  .الصحة وعدم اإلخالل

ع ما هي الرشوط الصحيحة؟ الرشوط  وا   -:الصحيحة تنقسم إىل أ

ــد :النــــوع األول ــل، كــــل رشٍط كــــان مــــن مقتىضــــ العقــ ــيل حاصــ ــول، وهــــذا حتصــ : مــــثًال أقــ

ـــك تســـلمني إياهـــا، اشـــرتيت منـــك هـــذه الســـلعة عـــىل أن تعطينـــي إياهـــا ، هـــي مقتىضـــ العقـــد أ

ــد ــيات العقـــ ـــذه مـــــن مقضـــ ــَامءِ ، فهــ ـــض الُعَلـــ ــذلك بعــ ـــذكرها ولـــ ــنف مل يــ لكـــــن ، يـــــذكروها واملصـــ

  .ن باب كامل القسمةيذكرها م
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أريـد منــك صــفة معينــة يف : فيقــول، كــل رشٍط متعلــٌق بصـفة أحــد العوضــني :النـوع الثــاين

كـــل ، الــثمن ُيســـلم عليــه يف مخســـة أقســاط، أو متعلقـــة بالتأجيــل واحللـــول، الــثمن أو يف املــثمن

كـل هـذه الرشـوط جـائزة إذا كانـت متعلقـة بأحـد العوضـني بصـفته أو صـفة ، قسٍط بكذا وكذا

  .ثاين من الرشوطهذا النوع ال، وكم مقدار كل قسط، كم كل قسط، أدائه هو ُمنجم أو حال

قـد يكــون رشًطــا ملصــلحة ، الرشــوط التــي فيهـا مصــلحة ألحــد املتعاقــدين :النـوع الثالــث

أن : الرشـط الـذي ملصـلحة البـائع، ومثـال ذلـك، وقد يكون الرشـط ملصـلحة املشـرتي، البائع

ــو أن أســــكنها شـــهًرا  يعـــك بيتــــي وأشــــرتط رشًطـــا وهــ ــــه مــــن : فنقــــول، أ ــوز هـــذا الرشــــط؛ أل جيــ

رمحــة اهللا ، وهــذه الفائــدة أن أوســع املــذاهب األربعــة، نفعــة ومــن مفــردات املــذهباســتثناء امل

 عىل أئمتها وعلامئها أوسعهم يف باب املعامالت من فقهاء احلنابلة.  

اليــة يف   ولــذلك اآلن املعــامالت املرصــفية احلديثــة وكثــري مــن التقنــني مــن املعــامالت ا

ــة بنـــو هـــذه  االختيـــارات عـــىل القـــول األول أو الثـــاين مـــذهب أمحـــد يف عـــدد مـــن الـــدول العربيـ

ه من أوسع املذاهب يف املذاهب يف اجلملة   .ثم يليه مذهب اإلمام مالك، املعامالت؛ أل

تنا ـا البـائع اشـرتطت، باعـه داره واشـرتط رشًطـا، اشرتط رجل عـىل أخـر، نرجع ملسأ ، أ

هل جيوز هذا الرشط ،  بيًتا أخرما هو الرشط؟ اشرتطت أن أسكن البيت شهًرا حتى أجد يل

مــا ، يف حــديث ابــن عبــاس »ن الُثنيــا إال أن ُتعلــفهنــى عــ«: نعــم؛ ألن النبــي : أم ال؟ نقــول

وقـــد ، فــام تســتثني يشء مـــن املبيــع إال أن يكــون املســتثنى معلوًمــا، معنــى الُثنيــا؟ أي االســتثناء

  .استثنيت شهًرا 

هــذا مــا يصــح ، البيــت عــىل أن أســكنه بعتــك هــذا: فقلــت، لكــن لــو اســتثنيت مــدة جمهولــة

ه خيالف مقتىض العقد   .الُسكنى يل وليست لك، الرشط أل

ودائـًام وأغلـب الرشـوط ملصـلحة ، الرشط الـذي يكـون ملصـلحة املشـرتي هـذا كثـري جـًدا

اشــرتيت منــك هــذه الســلعة عــىل أن : فمــن الصــور التــي مــن مصــلحة املــرتي يقــول، املشــرتي

  .أشياء كثرية جًدا متعلقة هبا، يل هذا الكريس أن تركب، تنقلها يل البيت
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بـع رشٍط يتعلــق  كـل: نقـول، وهـذا األخـري مـن الرشـوط التـي تكـون صـحيحة :النـوع الرا

ــة ــه، الــــدين بتوثقــ ــي بتوثيقــ ــون بعقــــود، يعنــ ــاءِ ، والتوثيــــق يكــ ــاك عقــــود ُيســــميها الُفَقَهــ بعقــــود  هنــ

  -:ومها عقدان، توثيق

 .عقد الضامن -

 .عقد الرهن -

ــه، أعطنـــي رهنًـــا: قـــال، يعنـــي رجـــل بـــاع ألخـــر ســـلعة والـــثمن مؤجــــل ــول لـ نــــي : أو يقـ أأ

احة ما الفرق بني الضمني ، بضمني قرأ علامئنا رمحة اهللا است، والكفيلوسأرشح بعد قليل إ

نـــأيت بكـــالم ، علـــيهم الرشـــوط الصـــحيحة فوجـــدوها ال ختـــرج عـــن األربعـــة التـــي ذكـــرت لكـــم

  .املصنف ُمجلة مجلة

هـــذا مـــن النـــوع الثـــاين وهـــي الرشـــوط ، "كرشـــط تأجيـــل الـــثمن أو بعضـــه": أو مثـــال قـــال

وهــذا ، جـائزهـذا مـن صــفة الـثمن فهــذا ، املتعلقـة بصـفة أحــد العوضـني وهــو الـثمن أو املــثمن

ُ َعــنُْهَام -ــا اشــرتى مــن جــابر بــن عبــد اهللا  وقــد اشــرتط النبــي ، واضــح َّ ناقتــه أن  -َرِيضَ َا

  . فهذا الرشط اشرتطه النبي ، يكون السداد يف املدينة عندما يصالن إىل املدينة

اشــرتاط الــرهن والضــمني املعــني مــن النــوع ، "أو اشــرتاط رهــٍن أو ضــمٍني معــني": قــال

مـــا ، وقـــد يكـــون بعقـــد ضـــامن، فتوثقـــة الـــدين قـــد يكـــون بعقـــد رهـــنٍ ، بـــع وهـــو توثقـــة الـــدينالرا 

ــامن ــى عقــــد الضــ ــطلح الفقهــــي، معنــ ــذا املصــ ــة ، أريــــدك أن تنتبــــه هلــ وقــــد وجــــدت بعــــض اخلاصــ

  .الذين يبحثون بعض البحوث خيطئون فيه

ية وال يف بــاب العلــوم الرشــع، واعلــم قاعــدة خــدها يف حياتــك كلهــا لــيس يف الفقــه فقــط

رع، بـــل هـــي يف الـــدنيا كلهـــا، فقـــط العقائـــد وغريهـــا ، حتـــى عنـــدما تـــتكلم مـــع النـــاس يف الشـــوا

أن اغلـــب اخـــتالف : وكثـــريون "كاآلمـــدي والشـــيخ تقـــي الـــدين"يـــذكر عـــدد مـــن أهـــل العلـــم 

  ما معنى االشرتاك يف األلفاظ؟ ، إنام هو بسبب االشرتاك يف األلفاظ، ليس اجلُهال، العقالء
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كلــم عــن ، كــذا وكــذا، ثــم االثنــان جتــدهم متخاصــمون، أن يكــون اللفظــة هلــا معنيــان ــا أ أ

ت تتكلم عن يشء ، يشء   .وأ

ولـــذلك دائـــًام األصـــوليون ُعنـــوا يف ابتـــداء كتـــبهم أن يبينـــوا املصـــطلحات كـــام هـــي طريقـــة 

ُ  -علـــامء األصـــول  َّ الضـــامن ُيطلـــق عنـــد فقهائنـــا عـــىل ، فمعرفـــة املصـــلحات مهمـــة –َرِمحَُهـــم ا

  -:معنيني

 .يطلق عىل عقدٍ  -

رٍ  -  .وُيطلق عىل أ

ـــر ترصـــف لـــف يشء ضـــمن، غالًبـــا مـــا يكـــون أ ـــر ســـهل مـــن أ ـــى بقيمتـــه أو ، هواأل يعنـــي أ

لـف شـيًئا مـن غـري وجـه حـق فإنـه يضـمن ، مـن كرسـ شـيئًا، هـذا سـهل، بدله إن كان مثليًا مـن أ

ـر ـر للترصـف يـتكلم عنـه الُفَقَهـاءِ ، وهذا الـذي بمعنـى األ  وهـذا الضـامن الـذي هـو بمعنـى األ

  -:يف بابني

 .يف باب الغصب -

 .ويف باب اجلنايات التي هي الديات واألروش -

م احلـق ، وع الثاين من الضـامنالن الضـامن الـذي هـو عقـد وهـو ضـمن ذمـة إىل ذمـة يف التـزا

ينا بــاب مســتقل اليــة، هــذا الضــامن يســميه أغلـب النــاس يف زماننــا بالكفالــة، وسـيأ ، الكفالــة ا

ــَامءِ  ــة الُعَلــ ــنف ومــــن ســــار عــــىل طريقــ ــة املصــ ـــي طريقــ ــا كــــام هـ ــنام فقهائنــ ــامن  بيــ ـــون بــــني الضــ يفرقـ

ــة ــــال يفالك، والكفالــ ــدن، ســــموهنا ضــــامنفالــــة با ــة والكفالــــة بالبــ غــــريهم مــــن ، يســــموهنا كفالــ

   .وكفالة مال، كفالة بدل، يسمى الثنتني كفالة الُعَلَامءِ 

ــا يريــد أن يبحــث يف كتــب الفقــه أحكــام الكفالــة جيــد بــاب الكفالــة فــإذا ، بعــض النــاس 

ـال، باب الكفالة يتكلم عن كفالة البدن ـن يـتكلم فقهائنـا عـن بـاب ، ومل يتكلم عـن كفالـة ا أ

ال؟    كفالة ا

  



 

   
 

 

  .............. أو رشط صفة يف املبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلام واألمة بكرا أو حتيض

اليـة، أي باب عقـد الضـامن، يسموهنا باب الضامن ، بلهجتنـا الدارجـة نسـميها الكفالـة ا

لكـــن طريقــة فقهائنـــا ، يســميه كفالـــة ماليــة بعـــض الُفَقَهــاءِ ، كــذلك ويســتخدمها بعــض الُفَقَهـــاءِ 

  .يسموهنا ضامنة

أعطنـــي رهنًـــا حتـــى تســـدد الـــدين أو ضـــمني يشـــرتط ضـــمينًا : يقـــول "أو رهـــن": إًذا قولـــه

ـه ، أريد منك زيـد يكفلـك؛ ألين أعـرف أن زيـد لـه مـالءة وقـدرة عـىل الـدفع: يقول، معينًا أو أ

  .ينًافحينئذ يشرتط ضمينًا مع، يستطيع أن حيرضك للمكان

: قـال، واحلقيقـة أطـال املصـنف يف بعـض األمثلـة ونمـر عليهـا برسـعة، هذا النـوع الثالـث

أو ، هو معٌني ُعلم بالوصف، بمعنى أن يكون املبيع ُعلم بالوصف "أو رشط صفة يف املبيع"

ـــا ــًفا معينً ــًرا بصـــفة كـــذا، هـــو موصـــوٌف يف عقـــود الَســـلم وذكـــر فيـــه وصـ أو ُعلـــم ، أريـــد منـــك متـ

ولكــن ، رتي منــك كــذا مــن الــرز مــن املوصــوفات املعينــة التــي ُتعلــم بالوصــفبالوصــف سأشــ

ت يف كيس، أريدها هبيئة معينة   .صفة معينة، وهكذا، كل عرشة كيلوا

كـان يشـرتط إذا اشـرتى : قـال، هذه الرشوط الزمة وصـحيحة ألهنـا متعلقـة بصـفة املبيـع

ن يف الزمـان األول أغلـبهم كـانوا وخاصـة أ، يعني يعرف الكتابـة "كاتًبا"عبًدا أن يكون العبد 

: قـال، لكي يعمـل ويكتسـب املـرء مـن كسـب ذلـك العبـد، حيسن الصناعة "أو صانًعا"، أميني

ــه ال يريــد أن يــدخل بيتــه الكــافر "مســلًام "أو أن يكــون   "اآلمــة بكــًرا "أو يشــرتط أن تكــون ، أل

  .ألن الثيب اقل سعًرا من البكر وألن له غرًضا ربام من وطئها ونحو ذلك

ــيض"أو يشـــرتط أن تكـــون : قـــال ــدم حـــيض ، "حتـ ـــه عـ ــا إن مل تكـــن حتـــيض ال شـــك أ ألهنـ

ة عيب فيها ، هـذه األمثلـة ذكرهـا املصـنف يف العبـد واآلمـة، وحيضـها ميـزة فيهـا وجـودة، املرأ

تان : األمـــر الثـــاين، ء وال يوجـــد اســـرتقاق وهـــذا واحـــداآلن ال يوجـــد أرقـــا: وعنـــدي هنـــا مســـأ

  إذا أرادوا يف البيوع يمثلون بالعبد واألرقاء؟ اذا املؤلف وكثٌري من الُفَقَهاءِ 

  

  



 

  

  

 

  ................................................................... والدابة مهالجة

ــــاٌس آخــــرون ال : هــــم أرادوا أن يقولــــوا  ـــد يــــأيت بعــــدنا أ ـــا فقـ ــو مثلنــــا بيشــــء يف زماننـ إننــــا لــ

وارضب لــك مثــال مــن كــالم ، يف أشــياء تتغــري بتغــري الزمــان واملســميات، يعرفــون هــذا اليشــء

  .رسول اهللا 

ومــنهم بعــض علــامء  كثــٌري مــن الُعَلــَامءِ  »كــاة الفطــر مــن األقــطخيــرج ز«: قــال الرســول 

وقــد : قــال، األقـط هــذا ال نعلمـه، ال أعـرف األقــط: وغـريه قــال "بيجــوري"مرصــ مثـل شـافعية

ت عنه فقيل إنه مثل اجلُبن   .سأ

ــياء معينـــة يف زمـــاٍن دون زمـــان حيتـــاج أن ترشـــح مـــا هـــو هـــذا  فلـــو أردنـــا أن نـــتكلم عـــن أشـ

ــء ـــون، اليشـــ ـــاء يقولــ ـــء فيـــــك: فالفقهــ ــا اإلنســـــان بيشــ ـــد أن أكلمـــــك أهيـــ ــه ، أريــ ــ ــل يعرفـ يشء الكـــ

ـــقي واملغـــــريبامل ــريب، رشـ ــول، واألعجمـــــي والعـــ ـــد أن يقـــ ـــو يريــ ــه فهــ ـــاس يعرفونـــ ــل النــ ـــفة : كـــ صــ

  .هذا من جهة، موجودة فيك

ــة ــة ثانيـ ــاهنم الــــرق: مـــن جهــ ــذا كـــان موجــــود يف زمـ ــا يف زماننــــا هـــذا فــــال يوجــــد ، أن هــ وأمـ

ـــا ذكـــرت لكـــم قبـــل قليـــل لـــو أردت أن نمثـــل بالســـيارة ربـــام اهللا أعلـــم يـــأيت ، كـــذلك ولـــذلك 

فاألمثلـة التـي أوردهـا ، لو أردت أن أمثل بالقلم، ُتلغى السيارات وتأيت وسائل جديدةزمان 

ـه جيـوز أن  "حممـد بـن مفلـح"فعىل سبيل املثال ذكر ، للقلم قديًام ال تنطبق عىل زماننا الُعَلَامءِ  أ

فيجعلونه من هـذا املعـدن ، ألن رؤوس األقالم عندهم قديًام تنكرس، يكون رأس القلم ذهًبا

  .كي يكون صلًبا وال ينكرس ويكون أجود يف الكتابة وأضبطل

ــه جيــوز األقـــالم أن يكــون رأســـها ذهًبــا اختلـــف ، اآلن احلاجــة هــذه انعـــدمت فــال تقـــول أ

فســهم، احلــال ــني لــك أن للفقهــاء غــرض مــن ، لكــن احلــديث عــن النــاس وأ ــا أردت أن أ إًذا أ

تإيرادهم هذه األوصاف؛ ألهنا متعلقة باآلدمي نفسه و   .الكل يعرف ألهنا متعلقة بك أ

يعنــي مــن بــاب النكتــة اهلمالجــة يوردهــا  "الدابــة مهالجــة"أو أن يشــرتط أن تكــون : قــال

  .ويف باب الصالة، هنا يف باب الرشوط، يف بابني الُفَقَهاءِ 

  



 

   
 

 

وإال فللمشرتي  أو لبونا أو حامال والفهد أو البازي صيودا فإن وجد املرشوط لزم البيع

  .............................................................. الفسخ أو ارش فقد الصفة 

مـــع : يقولـــون ألن الُفَقَهـــاءِ   ـــا يتكلمـــون هـــل جيـــوز للمـــرء أن يـــدعو يف الصـــالة بغـــري جوا

ــول ــأن يقــ ــة: الكلـــم كــ ــه ،  ارزقنــــي زوجــــة حســــناء ودابـــة مهالجــ هــــل جيــــوز ذلــــك؟ هــــذا فيــ

  .خالف ذكرناه يف باب الصالة

الدابـة اهلمالجـة التــي تكـون رسيعــة ويكـون مشـيها مرًحيــا ال يكـون فيــه ارتفـاٌع وال نــزول 

ـــا": قـــال، وهـــذه مـــن أجـــود الـــدواب ركوًبـــا  "أو تكـــون حـــامُال "، أي فيهـــا لـــبن "أو تكـــون لبوًن

  .وسيأيت معنا ُحكم بيع احلمل يف بطن الولد وأن له ثالث حاالت

ــه  "الفهــد أو البــازي صــيوًدا"يشــرتط أن يكــون  أو أن: قــال يعنــي حيســن الصــيد بمعنــى أ

  ما احلُكم؟، يكون معلًام وأن يكون فيه قدرة عىل ذلك مع التعليم يكون حمسن هلذا الفعل

ه متعلٌق بصفته: أوًال  ، "فإذا وجد املرشوط لزم البيع": ولذلك قال، الرشط صحيح أل

ــذا الرشـــط انظـــروا م كلـــم عـــن كـــالم املصـــنفطيـــب إن ختلـــف هـ كـــل رشٍط يف : عـــي قبـــل أن أ

ــم ــم؟ قلــــت لكــ ــون : العقــــود إذا مل يتحقــــق فــــام احلُكــ ـــه الرشــــط وقــــد يكــ ــار ملــــن لـ ـــت فيــــه اخليــ يثبـ

  .املشرتي وقد يكون البائع

ــاء والفســـخ إال يف هـــذا الرشـــط وهـــو إذا اشـــرتط صـــفة يف ، اخليـــار بـــني مـــاذا؟ بـــني اإلمضـ

  -:فإنه يكون خمًريا بني ثالثة أشياء ثم تبني عدم وجود هذه الصفة، املبيع

 .إما اإلمضاء -

 .أو الفسخ -

 .أو أرش فقد الصفة -

ختلــف الرشــط هــو فائــدة ، وانتبــه هلــذا املنــاط فإنــه مهــم جــًدا، فيثبــت لــه أرش فقــد الصــفة

ــة اخليـــار بـــني أمـــرين إ ــار ختلـــف الصـــفة يثبـــت ثالثـ ال يف ختلـــف الصـــفة التـــي اشـــرتطت فـــإن خيـ

  .يف اخليار -َشاَء اهللاُ إِْن  -وسيأيت ، أشياء

  



 

  

  

 

ويصح أن يشرتط البائع عىل املشرتي منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا ومحالن  

وأن يشرتط املشرتي عىل البائع محل ما باعه أو تكسريه أو خياطته أو ، الدابة إىل حمل معني

  .................................................................................  تفصيله

ع لنقســـمها ، بــدأ يــتكلم املصـــنف عــىل اشـــرتاط املنفعــة  ــوا هــذه املنفعـــة نوعــان أو ثالثـــة أ

  -:تقسيًام كامًال بجميع صورها

، ا أي االسـتثناءأن تكون املنفعة مـن املعقـود عليـه فتكـون مـن بـاب الُثنيـ :الصورة األوىل

إذا اشـــرتط منفعـــة مـــا باعـــه مـــدة ": كيـــف تكـــون للمعقـــود عليـــه؟ املثـــال الـــذي أورده املصـــنف

وذكرهتــا  »ُتعلــم أنهنــى عــن الُثنيــا إال «: البــد أن تكــون معلومــة حلــديث ابــن عبــاس "معلومــة

وهــذه جتــوز وقيــل إهنــا مــن املفــردات وقــد ، إًذا أن تكــون املنفعــة مــن املعقــود عليــه، قبــل قليــل

ـه  »إال أن ُتعلـم«: جاء النص هبا يف الزيادة التي جاءت يف حديث ابـن عبـاس هـذا نـص عـىل أ

  .فإن كانت جمهولة بطل الرشط، لكن من رشطها البد أن تكون معلومة، جيوز الُثنيا

كســكنى الــدار شــهًرا ومحــالن ": طبًعــا هــو ذكــر قــال،، املنفعــة أن تكــون :الصــورة الثانيــة

تبقــى معــي : فقــال، يعنــي مــثلام اشــرتط جــابر أن حتملــه الدابــة إىل املدينــة "الدابــة إىل حمــٍل معــني

  .هذا االستثناء من النوع األول، هذا الرشط دابتي إىل املدينة فصحح النبي 

األوىل مستثناة من ، املنفعة لصالح العقدوهو ، هو الذي سيورده املصنف: النوع الثاين

  .والثانية املنفعة لصالح العقد، العقد

ــه ــود عليــ ــه، إًذا هــــذه املنفعــــة ملصــــلحة املعقــ ــفة معينــــة فيــ ــة اشــــرتاط صــ ــــه بمثابــ : قــــال، فكأ

ـــه إىل البيــــت ــاث عــــىل أن تنقلـ ــ ـــذا األ ـــك هـ ــىل أن ، اشــــرتيت منـ ـــرتيت منــــك هــــذا اخلشــــب عــ اشـ

ــاث، تكرســه ــا ال أحســن ، عــىل أن تركبــه اشــرتيت منــك هــذا األ هــذه القطعــة عــىل أن تركبهــا أ

ـــت فيكـــون ، الســـتيفاء كامـــل املنفعـــة منـــه، فاملنفعـــة ملصـــلحة املعقـــود عليـــه، الرتكيـــب ركبهـــا أ

  .هذه جتوز كذلك

  

  



 

   
 

 

  ............. فصل والفاسد املبطل كرشط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة او رشكة

وهــو إذا  وهــي التــي مل يــذكرها املصــنف وســيوردها بعــد ذلــك يف الفاســد :النــوع الثالــث

بعتــك هــذه الســلعة : مثــل، اشــرتط منفعــة منفصــلة عــن املعقــود عليــه ليســت منــه وال ملصــلحته

، أســتخدم ســيارتك وال املعقــود عليــه؟ املعقــود عليــه بيــت، عــىل أن أســتخدم ســيارتك شــهًرا 

بعتـك هـذا الكتـاب عـىل أن ، أغـىل مـن عينـي مـثًال بعتك كتايب وهذا الكتـاب غـايل عنـدي جـًدا 

  .أستخدم سيارتك شهًرا أو يوًما

، هـل هـي ملصـلحة املعقـود عليـه؟ ال، املنفعة هذه هل هي مستثناة مـن املعقـود عليـه؟ ال

وهذه هي التي سنتكلم عنها بعـد قليـل مـن كـالم املصـنف وهـي اشـرتاط عقـٍد ، وإنام منفصلة

  .ثالثة أشياء انتبه إًذا املنفعة، يف عقد

ــبط مـــن النكــــت بعـــض املشــــايخ  ــه نســــيت بالضــ ــاريخ وفاتـ ــة ونحـــو مخســــني ســـنة مــــن تــ مائــ

ه باع كتاًبا من كتب الفقه بسعر كذا وكذا عىل أن يبقى عنده عرشـين سـنة ثـم  ُوجدت ورقة أ

تفع به عرشين سنة ثـم يرجـع لـك، بعد ذلك يذهب له ، يعني عندي كتاب بعته لك عىل أن أ

ُ  -ترمجة هذا العامل طبًعا جاء يف  َّ ه مات قبل استيفاء العرشين سنة –َرِمحَُه ا   .أ

ُ  -املعـــروفني  أن هـــذا العـــامل وهـــو مـــن الُعَلـــَامءِ  وأظـــن والعلـــم عنـــد اهللا  َّ ـــُه ا لـــه  –َرِمحَ

ــه كــان عفيــف الــنفس كــريًام  ــا خلــاطر ، مصــنفاته أ عيً وان ذلــك املشــرتي كــان رجــًال كــذلك مرا

سأشـرتي كتبـك هـذا وهــو : فقـال، هـذا الشـيخ اجلليـل فـأراد أن يعطيـه مـال بصـفة غـري مبـارشة

سأشـرتي كتابـك هـذا ثـم انتفـع بـه عرشـين سـنة مـع أن الشـيخ عمـره فـوق ، كان كشاف القنـاع

ــلم أم الال ُيعلــــم ، الســــتني ــل ُســ ــذا الرشــــط صــــحيح، اهللا أعلــــم، هــ ـــن هــ ــة ، لكـ واشــــرتط املنفعــ

  .للمعقود عليه مدة معلومة

  

  

  

  



 

  

  

 

أو رصف للثمن وهو  والفاسد املبطل كرشط بيع أخر أو سلٍف أو قرٍض أو إجارة أو رشكة

  ................................................................بيعتان يف بيعة املنهي عنه 

ُ  -بــدأ يــتكلم املصــنف  َّ ــُه ا عــن الرشــط الفاســد يف نفســه ويكــون مفســًدا ومــبطًال  –َرِمحَ

  -:والضابط فيه وجود واحٍد من أمرين، للعقد

ــه يبطــل العقــود :األمــر األول كمــل رشٍط ، أن يكــون خمالًفــا حلقيقــة العقــد وهــذا باتفــاق أ

  .بت أمثلة لذلك قبل ذلكيبطل حقيقة العقد فإنه يبطل العقود ورض

ـــه كـــل رشٍط جـــاء الـــنص بـــالنهي  :األمــر الثـــاين كلم عنــه أ عنـــد فقهائنـــا فقـــط ولـــذلك ســـأ

وقــد أوردوا يف الرشــوط التــي جــاء الــنص بــالنهي عنهــا مثــالني وســنأيت باملثــال األول ثــم ، عنــه

  .سأذكر املثال الثاين من كالم املصنف

  .»أو رصف للثمن وهو بيعتان يف بيعة املنهي عنه « :قال 

كـل عقـٍد ُرشط : مـا هـو؟ قـالوا ، هذا هـو الرشـط األول الـذي يكـون بـاًطًال ومـبطًال لغـريه

: إن كــل عقــٍد ُرشط يف عقــٌد أخــر يكــون بــاطًال كــال العقــدين؟ أوًال : ــاذا قــالوا ، فيــه عقــٌد أخــر

الترصيح  ن ابن مسعود وجاء ع » بيعةى عن بيعتني يفهن«: ألن النبي : من النص قالوا 

، فـدل ذلـك عـىل املنـع منهـا »صـفقتان يف صـفقة ربـا«: بأن الصفقتني يف صفة منهي عنها فقـال

  .إًذا هذا هو النص

ـــل ـــن : ومل نقــ ــدمها بـــــأوىل مــ ــــيس أحـــ ـــطني لـ ــاين ألن الرشــ ــل دون الثـــ ــدين باطـــ ـــد العقـــ إن أحــ

ــ ــر فنبطــ ـــن األخــ ـــأوىل مـ ـــدمها بـ ـــدين لــــيس أحـ ـــر؛ ألن العقـ ـــااألخـ ــدين مًعـ ــنذكر كــــالم ، ل العقــ ســ

  .املصنف ثم عندي تعليق عىل هذا

د بالســلف عقــد  "أو ســلف"، بعتــك عــىل أن تبيعنــي كــذا "كرشــط بيــٍع أخــر": قــال واملــرا

وأهـل العـراق ، وإنام جـاء هنـا بالسـلف بتعبـري أهـل احلجـاز ألن احلجـاز يسـمونه سـلًفا، الَسلم

ــلًام  ـــمونه ســ ـــرض": قــــال، يسـ ـــثًال  "أو قـ ــا مـ ـــرتط قرًضــ ــا : أن يشـ ــ ًف ـــني أ ف وأن تقرضـ بعتــــك بــــأ

، بعتك عـىل أن تـؤجرين بيتـك أو سـيارتك أو غـري ذلـك "أو إجارة"، ال يصح: فيقول، أخرى

ال "أو رشكة"   .بعتك عىل أن جتعلني رشيًكا معك يف ا



 

   
 

 

....................................................................  

فيحـدد لـه ، بعتك بكذا عىل أن ترصف هذا الثمن أو غريه بسعر كذا "للثمنأو رصٍف "

املنهـي  "وهو بيعتان يف بيعـة املنهـي عنـه": قال، ال يصح: فكل هذه األمور يقولون، الرصف

  .عنه عرفنا النص والدليل

ـه لـيس ، إًذا نقرر كالم املصنف واملذهب أن بيعتـان يف بيعـة منهـي عنـه ـا؟ للـنص؛ وأل

ــرأحــــدمه ـــدمها دون األخــ ــد أحـ ــر فنفســ ــن األخــ ــأوىل مــ ـــذا واحــــد، ا بــ ـــول، هـ ــــا أقـ ــن أ ـــــاذا ، لكــ

  .تكلمت عن خالف ما يشري إليه املصنف هنا؟ ألن عمل الناس تغري

يف مــذهب اإلمــام امحــد والــذي مشــى عليــه أغلــب املتــأخرين أن عقــدين يف : القــول الثــاين

وفـرق بـني ، عـن بيعتـني يف بيعـة ى وإنام هنـ، مل ينهى عن عقدين يف عقد النبي ، عقد جائز

املعنــى املـــراد منهــا والـــذي فرســه هبـــا ، فالبيعتـــان يف بيعــة، والعقـــدين يف عقــد، البيعتــني يف بيعــة

َحاَبةَ  د بـه بيـع  ومنها حديث ابن مسعود الذي ذكره الُفَقَهاءِ ، رضوان اهللا عليهم الصَّ هنا املـرا

  .ينة حيلة عىل الرباوبيع العِ ، ولذلك سامه ابن مسعود ربا، الِعينة

، حالــة عـىل أن تبيعنــي الكتــاب بعرشــة الشــهر القــادم بعتــك هــذا الكتــاب بخمســة: فـأقول

 لكن بيعتان يف بيعة املقصـود هبـا، وبينهام كتاب أو حريرة، درهم بدرمهني، هو بيعتان يف بيعة

ألن كثــًريا مــن تعــامالت النــاس هــي مــن هــذا : ــاذا قلنــا ذلـك، بيـع الِعينــة فقــط دون مــا عــداها

  .وهو أهنا من العقود املركبة أو من العقود التي ُرشط فيها عقٌد أخر، الباب

ـك إذا شـددت  ولذلك الفقيـه لـيس الـذي يشـدد عـىل النـاس وخاصـة يف بـاب البيـوع؛ أل

أو يتحيلــون عــىل هــذا ، عــىل النــاس فــإهنم إمــا أن يقعــوا يف اإلثــم ألهنــم حمتــاجون هلــذا التعامــل

ـه مـا أمكــن  بــل املحققـني مـن الُعَلـَامءِ  ولـذلك القاعـدة عنـد الُعَلـَامءِ ، العقـد بـأدنى احليـل مجيًعـا أ

ال بالشــكلية يف العقــود كــام ، لــيس تشــهًيا وإنــام عــن علــم، ح عقــود النــاس فإهنــا تصــححتصــحي

أمـا ، وإنام تصححه بنـاًءا عـىل ذلـك، احليل هي الشكلية يف العقود، ذكرت قبل قليل والتحيل

نـــا هنـــي رصيـــٌح عـــن النهـــي عـــن عقـــدين يف عقـــد فنقـــول إن العقـــدين يف عقـــد صـــحيحة : ومل يأ

  .هم عىل ذلكوعمل الناس كل، وجائزة



 

  

  

 

عىل عبدي  وكذا كل ما كان يف معنى ذلك مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق

ه عرشة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ    ........أو دابتي ومن باع ما يذرع عىل أ

ســـط مثـــال عنـــدما وقعـــت معهـــا رئاســـة شـــئون ، الصـــيانة ملـــزم، رشكـــات الصـــيانة هـــذه: أ

د وهــذا بيــعاحلــرمني ال ربــام ، وملــزم أن يــأيت بعمــل وهــذا عقــد إجــارة، عقــد ملــزٌم أن يــأيت بــاملوا

ــيانة ــائزة، كانـــت فيـــه عقـــود أخـــرى داخـــل عقـــد الصـ وربـــام كـــانوا ، إًذا فهـــذه العقـــود املركبـــة جـ

ولذلك فـإن القـول بحرمتهـا ال ، ُعذر يف أن عقودهم قديًام كانت عقوًدا يسرية وسهلة الُعَلَامءِ 

واملجـــزوم بـــه أهنـــم لـــو رأوا هـــذه املشـــقة لعلمـــوا تـــرجيح القـــول الثـــاين ، لنـــاس فيـــهمشـــقة عـــىل ا

  .جيد، دليًال وحاجة

يولــذلك فــإن بعــض أهــل العلــم  ة يفتــي بــرأ ذكــروا عــن بعــض ، كــان إذا ُســئل عــن مســأ

  .ا رأى احلاجة إليه يف بلده، فلام ُابتيل هبا تغري اجتهاده املتقدمني من الُعَلَامءِ 

أن تزوجنـــي "مثـــل أن يشـــرتط يف عقـــد البيـــع "كـــل مـــال كـــان يف معنـــى ذلـــكوكـــذا " :قـــال

إِْن َشاَء  -وسيأيت ، إن هذا الرشط ال يصح ويبطل العقدين: يقول، "ابنتك أو أزوجك ابنتي

االشــرتاط مثـــل اشــرتاط عقـــٍد يف ، إنــام ُهنـــي عنــه ألجـــل جممــوع األمـــرين معنــا أن الشـــغار -اهللاُ 

أو تنفـــق عـــىل ": كـــذلك قـــال، -إِْن َشـــاَء اهللاُ  -وألجـــل خلـــوه مـــن املهـــر وســـيأيت يف حملـــه ، عقـــد

  . "عبدي أو دابتي

ه عرشة فبان أكثر أو أقل « :قال   .»صح البيع ولكٍل الفسخومن باع ما ُيذرع عىل أ

وهذه العني مما ُيكال أو ، اثنان تعاقدا عىل عني، صورة ختلف الصفةهذه صورة شبيهة ب

وقـال ، وإنـام مـن هـذه األمـور األربعـة، ليسـت يعنـي شـيئًا واحـًدا معينًـا، يوزن أو ُيـذرع أو ُيعـد

، الثــوب يعنــي القــامش، هــذا قمــيص، إذا قلنــا الثــوب لــيس هــذا امللبــوس، هــذا الثــوب: البــائع

عــادة عنــدنا أن الرجــل يفصــل القمــيص بثالثــة أمتــار وُتســمى ، رهــذا الثــوب طولــه ثالثــة أمتــا

فلـــام أخـــذهتا بعـــد التفـــرق قســـت هـــذه ، لـــك هـــذا ثالثـــة أمتـــار: فصـــاحب املحـــل قـــال، الكســـوة

  .الثوب فإذا به أكثر من ثالثة أو أقل فاتصلت به وقلت له ذلك
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ذكــر الشــيخ والعلــامء أن هــذا الرشــط وهــو اشــرتاط عــدد معــني يف الطــول أو يف القــدر إذا 

يثبـــت اخليـــار للمشـــرتي وللبـــائع ، اخليـــار للجميـــع ولـــيس ألحـــدمها تبـــني خالفـــه فإنـــه يثبـــت بـــه

ــا املترضــر أهيــا املشــرتي وإن كــان أكثــر ، مًعــا؛ ألن لكــل واحــد مــنهام غــرض فــإن كــان قلــيًال فأ

  .فيثبت هلام مجيًعا بناًءا عىل اختالف احلال، فالبائع هو املترضر

ة هي شبيهة بخيار ُخلف الصفة الذ   .ي أرشنا له قبل قليلاحلقيقة أن هذه املسأ

  

  


